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1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ,  
ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
 

1.1.Мета викладання дисципліни 
 

Метою курсу є вивчення математичного апарату подання знань у системах 
штучного інтелекту. 
 

1.2 Задачі вивчення дисципліни 
 
Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні: 
 розуміти проблеми, які виникають під час побудови та при використанні 

сучасних систем штучного інтелекту; 
 ознайомитися з основними принципами побудови баз знань; 
 знати особливості основних математичних моделей подання знань. 
 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
знати: 
 формально-логічні засади систем штучного інтелекту; 
 етапи проектування баз знань експертних систем; 
 принципи побудови баз знань; 
 математичні методи подання знань в експертних системах; 
 основні принципи побудови продукційних моделей; 
 основні принципи побудови семантичних мереж; 
 основні принципи побудови фреймових моделей; 
 методи інтелектуальної обробки даних; 
 основні операції та визначення нечіткої логіки; 
 стратегії та методи виведення для моделей подання знань; 
вміти: 
 вибирати формальний апарат для подання знань в умовах розробки екс-

пертних систем, виходячи з особливостей застосувань; 
 аналізувати та застосовувати існуючі, а при необхідності створювати но-

ві, засоби реалізації дескриптивних моделей та стратегій і методів виве-
дення для логічних, продукційних, мережних та об’єктних моделей по-
дання знань в умовах автоматизованого або неавтоматизованого проек-
тування за допомогою сучасних програмних і технічних засобів, викори-
стовуючи процедури вибору та проектування; 



 будувати продукційну модель знань для розв’язання задач з області шту-
чного інтелекту за допомогою формальних мов, використовуючи факти та 
правила; 

 здійснювати вибір програмних засобів для створення баз знань; 
 розробляти бази знань за інформацією, отриманою з різноманітних дже-

рел або експертів в умовах багатоекспертного середовища за допомогою 
мов подання знань, мов програмування штучного інтелекту, використо-
вуючи методи виведення і прийняття рішень з нечіткими та конфліктую-
чими знаннями, методи оптимізації рішень; 

 розробляти базу знань в умовах проектування інтелектуальних систем за 
допомогою відповідного програмного забезпечення, використовуючи ре-
зультати обстеження, запити, особливості обраного способу подання 
знань; 

 розробляти експертні системи за знаннями експертів предметної галузі в 
умовах слабо структурованих предметних галузей за допомогою оболо-
нок експертних систем, використовуючи технології набуття експертних 
та емпіричних знань, методи розпізнавання образів; 

 розробляти засоби придбання знань та механізм пояснень в умовах роз-
робки експертних систем та рішення задач з області штучного інтелекту 
за допомогою програмного забезпечення; 

 розробляти стратегії та методи виведення для логічних, продукційних, 
мережних та об’єктних моделей подання знань; 

 розробляти, оцінювати та використовувати механізми логічного виведен-
ня в умовах розробки систем штучного інтелекту; 

 використовувати методи нечіткої логіки для обробки даних; 
 будувати нейро-нечіткі моделі залежностей. 

 
1.3 Зв'язок з іншими дисциплінами 
 
Вивчення даної дисципліни базується на знаннях, одержаних при вивченні 

дисциплін "Організація баз даних та знань", "Основи дискретної математики". 
Отримані знання будуть використовуватися при вивченні дисциплін "Основи 

проектування систем штучного інтелекту", "Логічне програмування", "Програмне 
забезпечення інтелектуальних систем", "Нейроiнформатика та еволюційні алгорит-
ми", "Теорія прийняття рішень", а також у курсовому та дипломному проектуванні. 



2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навчальний процес в ЗНТУ в умовах кредитно-модульної системи організації навчання здійснюється у таких 
організаційних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична 
підготовка, контрольні заходи. Основні види занять, що входять до складу модулів: лекція, лабораторне, практичне, 
семінарське заняття, консультація. 

Індивідуальне завдання (реферати, розрахунково-графічні роботи, курсові роботи та проекти) виконуються 
студентами самостійно при консультуванні викладачем. 

Дисципліна "Математичні основи представлення знань" вивчається на 2 курсі у 4 семестрі та на 3 курсі у 5 се-
местрі, після кожного семестру завершується іспитом. Навчальним планом передбачено: лекцій – 36 годин; лаборатор-
них робіт – 18 годин; практичних занять – 18 годин; самостійної роботи – 90 годин. Загальна кількість – 162 години. 

В умовах  кредитно-модульної системи навчальна дисципліна "Математичні основи представлення знань" 
відповідає 4,5 заліковим кредитам. 

Дисципліна складається з 6 блоків змістових модулів – основних її розділів, які разом зі змістовими модулями 
наведені у таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 - Склад, обсяг і терміни виконання змістових модулів дисципліни “Пристрої підсилення сигналів” 

 

Модулі 
(блоки змісто-
вих модулів) 

Найменування змісто-
вих модулів дисцип-

ліни 

Розподіл навчального 
часу за елементами мо-
дуля (видами занять), 

години 
№ 
ЛР 

№ 
ПР 

Обсяг 
навантаження 

студента 

Л ЛР ПР СРС Години Кре-дит
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Блоки змістових модулів, що виносяться на перший модульний контроль 

1. Визначення 
та класифіка-
ція моделей 
подання знань 
в системах 
штучного ін-
телекту 

Поняття інтелектуа-
льної системи. Влас-
тивості інтелектуаль-
них систем. Архітек-
тура інтелектуальної 
системи.  

2   6   

14 0,39 
Поняття знання. Від-
міна знань від даних. 
Характеристика сис-
тем, заснованих на 
знаннях. Загальні ві-
домості про моделі 
подання знань. Декла-
ративні та процедура-
льні моделі. 

2   4   

2 Семантичні 
мережі 

Поняття семантичної 
мережі. Поняття інтен-
сіоналу та екстенсіона-
лу. Прості та ієрархічні 
мережі. Основні типи 
об'єктів та зв'язків між 
ними. Види семантич-
них відношень. Моди-
фікація баз знань на се-
мантичних мережах. 
Операція порівняння із 
зразком. 

4 6  10 1  

20 0,56 

Термін проведення I–го підсумкового модульного контролю – 10 тиждень 



Блоки змістових модулів, що виносяться на другий модульний контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Фреймові 
моделі 

Формальний опис 
фрейму. Класифікація 
фреймів. Структури 
даних фрейму. Про-
цедури-демони та 
процедури-слуги. 
Фреймові мережі. 

4 6  10 2  20 0,56 

4 Продукційні 
моделі 

Основні визначення. 
База правил. Робоча 
область. Інтерпретатор 
правил. Управління 
виведенням у продук-
ційній системі. Харак-
теристика продукцій-
них моделей. 

6 6  15 3  

27 0,75 

Термін проведення II–го підсумкового модульного контролю – 19 тиждень 

Блоки змістових модулів, що виносяться на третій модульний контроль 

5 Моделі на 
базі теорії не-
чітких мно-
жин 

Інженерія знань та не-
чіткість. Недетерміно-
ваність управління ви-
веденням та евристичні 
знання. Багатозначність 
та методи її усунення. 
Ненадійні знання та 
виведення. Неповні 
знання та немонотонна 
логіка.  

2   9   

41 1,14 

Нечіткі множини, їхні 
властивості, функції 
приналежності. Опе-
рації над нечіткими 
множинами. 

4  6 9  1 

Нечіткі відношення та 
операції над ними. 

2   9   

Термін проведення III–го підсумкового модульного контролю – 10 тиждень 
Блоки змістових модулів, що виносяться на четвертий модульний контроль 

6 Моделі на 
базі ней-
ро-нечітких 
мереж 

Методи побудови не-
чіткого логічного ви-
ведення Мамдані та 
Сугено. Нечітка клас-
теризація як підхід до 
подання знань. 

4  6 9  2 

38 1,05 Структура та елементи 
нейро-нечітких мереж. 
Застосування ней-
ро-нечітких мереж для 
видобування знань з да-
них. 

4  6 9  3 

Термін проведення IV–го підсумкового модульного контролю – 19 тиждень 
Загальна кількість 36 36 36 90   162 4,5 

 



Позначення у таблиці 2.1: Л-лекції, ЛР - лабораторні роботи, ПР - практична робота, СРС - самостійна робота  
студента 

2.1 Змістові модулі  
 
2.1.1 Визначення та класифікація моделей подання знань в системах штучного інтелекту 
Поняття інтелектуальної системи. Властивості інтелектуальних систем. Архітектура інтелек-

туальної системи. Поняття знання. Відміна знань від даних. Характеристика систем, заснованих на 
знаннях. Загальні відомості про моделі подання знань. Декларативні та процедуральні моделі. 

Лекцій - 4 год. 
Самостійна робота - 10 год. 
Література [1-5, 7, 10, 12, 13, 15-17, 33, 34, 36, 37]. 
 
2.1.2 Семантичні мережі 
Поняття семантичної мережі. Поняття інтенсіоналу та екстенсіоналу. Прості та ієрархічні 

мережі. Основні типи об'єктів та зв'язків між ними. Види семантичних відношень. Модифікація 
баз знань на семантичних мережах. Операція порівняння із зразком.  

Лекцій - 4 год. 
Лабораторних робіт - 6 год. 
Самостійна робота - 10 год. 
Література [1-3, 7, 10, 12, 13, 15-17, 25, 46, 61]. 
 
2.1.3 Фреймові моделі 
Формальний опис фрейму. Класифікація фреймів. Структури даних фрейму. Процеду-

ри-демони та процедури-слуги. Фреймові мережі. 
Лекцій - 4 год. 
Лабораторних робіт - 6 год. 
Самостійна робота - 10 год. 
Література [1-3, 7, 10, 12, 13, 15-17, 33, 34, 46, 61]. 
 
2.1.4 Продукційні моделі 
Основні визначення. База правил. Робоча область. Інтерпретатор правил. Управління виве-

денням у продукційній системі. Характеристика продукційних моделей. 
Лекцій - 6 год. 
Лабораторних робіт - 6 год. 
Самостійна робота - 15 год. 
Література [1-3, 7, 10, 12, 13, 15-17, 30, 33, 34, 37 , 41, 47-49, 51, 58-61]. 
 
2.1.5 Моделі на базі теорії нечітких множин 
Інженерія знань та нечіткість. Недетермінованість управління виведенням та евристичні 

знання. Багатозначність та методи її усунення. Ненадійні знання та виведення. Неповні знання та 
немонотонна логіка. Нечіткі множини, їхні властивості, функції приналежності. Операції над не-
чіткими множинами. Нечіткі відношення та операції над ними. 

Лекцій - 8 год. 
Практичних робіт - 6 год. 
Самостійна робота - 27 год. 
Література [1, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 18-24, 26-29, 31, 32, 35, 38, 39, 42-45, 50, 62]. 
 
2.1.6 Моделі на базі нейро-нечітких мереж 
Методи побудови нечіткого логічного виведення Мамдані та Сугено. Нечітка кластеризація 

як підхід до подання знань. Структура та елементи нейро-нечітких мереж. Застосування ней-
ро-нечітких мереж для видобування знань з даних. 

Лекцій - 8 год. 
Практичних робіт - 12 год. 
Самостійна робота - 27 год. 
Література [1, 6, 8, 9, 11, 18-20, 50, 52-57, 62]. 



 
2.2 Лабораторні заняття, їх найменування та облік і годинах 
 
2.2.1 Лабораторна робота №1 Розробка семантичної мережі 
Мета роботи: Навчитися аналізувати й описувати предметну область у вигляді семантичної мережі. 
Обсяг - 6 годин. 
 
2.2.2 Лабораторна робота № 2 Розробка фреймової моделі 
Мета роботи: Навчитися аналізувати й описувати предметну область та подавати бази знань інте-

лектуальних систем у вигляді фреймової моделі 
Обсяг - 6 годин. 
 
2.2.3 Лабораторна робота № 3 Побудова продукційної моделі 
Мета роботи: Навчитися аналізувати й описувати предметну область у вигляді семантичної мережі. 
Обсяг - 6 годин. 
 
2.3 Практичні заняття, їх найменування та облік і годинах 

 
2.3.1 Практична робота №1 Нечіткі множини та операції з ними у пакеті MATLAB 
Мета роботи: Освоїти основні поняття нечіткої логіки та навчитися працювати із нечіткими мно-

жинами. 
Обсяг - 6 годин. 
 
2.3.2 Практична робота № 2 Моделі на базі теорії нечітких множин 
Мета роботи: Освоїти основні принципи побудови нейро-нечітких мереж у пакеті MATLAB. 
Обсяг - 6 годин. 
 
2.3.3 Практична робота № 3 Побудова нейро-нечітких мереж у пакеті MATLAB 
Мета роботи: Освоїти основні принципи побудови нейро-нечітких мереж у пакеті MATLAB. 
Обсяг - 6 годин. 

 
2.4 Перелік питань для самостійної роботи 

 
1. Архітектура інтелектуальної системи (2 години).  
2. Основи роботи із середовищем пакету MATLAB (6 годин). 
3. Декларативні та процедуральні моделі (2 години). 
4. Розуміння мови та семантичні мережі (4 години). 
5. Основи роботи із бібліотекою SNToolbox (6 годин). 
6. Фреймові мережі (10 годин). 
7. Управління виведенням у продукційній системі (5 годин). 
8. Основи роботи із оболонкою-аплетом E2go Lite (10 годин). 
9. Недетермінованість управління виведенням та евристичні знання (3 години). 
10. Багатозначність та методи її усунення (3 години). 
11. Ненадійні знання та виведення (3 години). 
12. Функції приналежності нечітких множин (9 годин). 
13. Основи роботи із засобом FIS пакету MATLAB (9 годин). 
14. Основи роботи з засобом ANFIS пакету MATLAB (9 годин). 
15. Нечітка кластеризація як підхід до подання знань (6 годин). 
16. Застосування нейро-нечітких мереж для видобування знань з даних (3 години). 
 
Контроль самостійної роботи передбачає вибіркове опитування, написання рефератів і включення 

окремих питань до модульного контролю. 
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С.О. Субботін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 46 с. 

62. Нечітка логіка та нейро-нечіткі мережі. Методичні вказівки до виконання са-
мостійних робіт з дисципліни "Математичні основи представлення знань" для студентів 
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4 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПЕРШИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

 
1. Поняття інтелектуальної системи. 
2. Архітектура інтелектуальної системи. 
3. Властивості інтелектуальних систем.  
4. Поняття знання.  
5. Відміна знань від даних.  
6. Характеристика систем, заснованих на знаннях. 
7. Загальні відомості про моделі подання знань.  
8. Декларативні та процедуральні моделі. Області застосування. 
9. Поняття семантичної мережі.  
10. Банки знань на базі семантичних мереж. 
11. Бібліотека SNToolbox для моделювання семантичних мереж у пакеті MATLAB. 
12. Види семантичних відношень.  
13. Для чого використовується операція порівняння із зразком в семантичній мережі? 
14. За допомогою яких відношень в мережі можна виразити ієрархію об’єктів? 
15. За заданим висловом виділіть об’єкти–поняття (концепти), об’єкти–події, 

об’єкти-характеристики. 
16. Модифікація баз знань на семантичних мережах.  
17. Назвіть достоїнства та недоліки семантичної мережі. 
18. Однорідна та неоднорідна мережа, дискретна мережа. Що їх відрізняє? 
19. Операція порівняння із зразком.  
20. Основні типи об'єктів та зв'язків між ними. 
21. Поняття екстенсіоналу та інтенсіоналу.  
22. Принципи наслідування інформації в мережній моделі. 
23. Прості та ієрархічні мережі.  
24. Формалізація семантичної мережі.  
25. Яким чином виконується подання знань в семантичній моделі? 
26. Які основні типи об’єктів і відношень між ними в семантичній мережі є обов’язковими? 
27. Архітектура експертної системи. 
28. База правил.  
29. Визначення структури фрейму як моделі подання знань про поняття. 
30. Визначте переваги та недоліки фреймів. 
31. Використання метазнань для обмеження області пошуку рішень. 
32. Впровадження в промислову експлуатацію. 
33. Евристичний пошук. 
34. Етап інтерпретації. Етап концептуалізації. Етап тестування. 
35. Етапи проектування експертної системи. Етап формалізації. Дослідна експлуатація. 
36. За допомогою яких дій можливо виразити ієрархію фреймів? 
37. За заданим висловом створіть фрейм–опис або рольовий фрейм поняття, події. 
38. Інтерпретатор правил.  
39. Інтерфейс користувача експертної системи. 
40. Класифікація фреймів.  
41. Концепція “швидкого прототипу”. 
42. Машина логічного виведення. 
43. Механізм виведення в продукційній системі. 
44. Модель бази знань в поєднанні фреймового і мережного подання.  
45. Модуль придбання знань. 
46. Назвіть області людської діяльності в який застосовуються експертні системи. 
47. Особливості модифікації і супроводу в експлуатації експертної системи. 



48. Підсистема роз'яснень. 
49. Принципи наслідування інформації у фреймовій мережній моделі 
50. Продукційні моделі: Основні визначення. 
51. Процедури-демони та процедури-слуги.  
52. Пряме та зворотне виведення. 
53. Робоча область.  
54. Робоча пам'ять у продукційній системі. 
55. Склад розроблювачів експертної системи, роль і задачі кожного з членів групи. 
56. Стратегії керування виведенням. 
57. Структури даних фрейму. 
58. У чому різниця між експертною системою та системою, що ґрунтується на знаннях? 
59. Управління виведенням у продукційній системі.  
60. Формальний опис фрейму.  
61. Фреймові мережі. 
62. Фреймові моделі. 
63. Характеристика продукційних моделей. 
64. Цикл роботи інтерпретатора правил. 
65. Що зветься приєднаною процедурою? 
66. Що зветься сценарієм? 
67. Як ви розумієте термін "простір пошуку"? 
68. Як здійснюється пошук інформації в базі знань, створеній на основі фреймів? 
69. Як здійснюється пошук інформації в мережній базі знань? 
70. Яка інформація може бути представлена у слотах фреймів? 
71. Яка різниця між фреймом-прототипом та фреймом-екземпляром? 
72. Які властивості предметної області (об'єкта автоматизації) є передумовою для створення екс-

пертної системи? 
73. Які типи відношень існують між фреймами в у мережі? 



5 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ДРУГИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 
 
1. Багатозначність та методи її усунення.  
2. Властивості нечітких операцій та закони нечіткої логіки. 
3. Дайте визначення та наведіть приклади понять: чітка підмножина функція приналежності, не-

чітка підмножина, множина приналежностей, нечітка змінна, лінгвістична змінна, 
терм-множина, терм, семантична процедура, нечітке число, нечітке число (L-R)-типу, функція 
приналежності нечітких чисел (L-R)-типу, нечітке n-арне відношення, нечітке відношення на 
множині. 

4. Де і для яких задач доцільно застосовувати нечітку логіку? 
5. Інженерія знань та нечіткість.  
6. Ненадійні знання та виведення.  
7. Неповні знання та немонотонна логіка.  
8. Нечіткі множини та виведення. 
9. Нечіткі операції у пакеті MATLAB. 
10. Операції над нечіткими множинами: доповнення, включення, рівність, об'єднання, перетинан-

ня, різниця, симетрична різниця, диз'юнктивна сума, алгебраїчний добуток, алгебраїчна сума, 
обмежена сума, обмежена різниця, обмежений добуток, драстичне перетинання, драстичне 
об'єднання, -сума, зведення в ступінь, СОN, DIL, множення на число, опукла комбінація, де-
картовий добуток, нормалізація, нечітке включення. 

11. У чому відмінності звичайних та нечітких чисел? 
12. Функції приналежності нечітких множин: аналітичний запис, формат виклику у пакеті 

MATLAB, графіки. 
13. Характеристики та властивості нечітких множин: висота, чи є множина нормальною, субнор-

мальною або порожньою; чи є множина унімодальною, ядро, носій, межі, точки переходу, 
найближча чітка множину, чи є множина опуклою, міра нечіткості Ягера, міра нечіткості Кос-
ко, чітка множина альфа-рівня. 

14. Що таке нечітка множина? 
15. Дефазифікація: загальне призначення та методи: середній з максимальних, найбільший з мак-

симальних, найменший з максимальних, центр тяжіння, метод медіани, висотна дефазифікація. 
16. Застосування нейро-нечітких мереж для видобування знань з даних. 
17. Методи нечіткого виведення. 
18. Методи побудови нечіткого логічного виводу Мамдані та Сугено. 
19. Моделі на базі нейро-нечітких мереж. 
20. Моделі на базі теорії нечітких множин. 
21. Недетермінованість управління виведенням та евристичні знання.  
22. Нечітка кластеризація як підхід до подання знань. 
23. Нечіткі відношення та операції з ними. 
24. Порівняння методів побудови нечіткого логічного виведення Мамдані та Сугено.  
25. Редактор anfisedit. 
26. Створення нечітких моделей у пакеті MATLAB. 
27. Структура та елементи нейро-нечітких мереж.  
28. Функції пакету MATLAB для створення нейро-нечітких мереж. 
29. Які вимоги мають пред’являтися до навчальної вибірки та як це вплине на процес навчання? 

 



ДОПОВНЕННЯ І ЗМІНИ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ 

НА 200_- 200_ НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 

У робочу програму вносяться такі зміни: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Робоча програма схвалена на засіданні кафедри 

      "___"____________ 20___р. 

Завідувач кафедри    _______________________ 

 

 

 

Внесені зміни     ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи (декан) _______________________ 
      "___"_____________ 20__р. 
 


